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Tisztelt Tagszervezeti Képviselők, Kedves Versenyzők! 

A Kner Tánc - Sport Egyesület szeretettel meghívja Önt és egyesületük táncosait a  

2022. október 29-30-án megrendezésre kerülő 

 

 XIII KNER KUPA Táncversenyre,  

 

melynek keretein belül megrendezésre kerül 

az új Magyar Versenytánc Szövetség Első Táncművészeti Versenye. 

 

A verseny nyitott bármely tánciskolás, művészeti iskolás vagy versenykönyves 

versenyző részére 

 

Helyszín:  Városi Oktatási Centrum Főiskolai Sportcsarnok, 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1 

Időpont:  2022. október 29. Egytánc versenyek Szóló, Szinkron és Páros kategóriákban 

2022. október 30. Mix versenyek Szóló, Szinkron és Páros kategóriákban,  

         Formációs és kűr versenyek 

 

Nevezési határidő: 2022. október 24. hétfő éjfél 

Nevezés: 

Október 29.-i versenyek nevezési felülete: https://forms.gle/LsbhxtF2MYSMkd6u8 

Október 30.-i versenyek nevezési felülete: https://forms.gle/2P3Y4C1okAAXo8qT9 

 

https://forms.gle/LsbhxtF2MYSMkd6u8
https://forms.gle/2P3Y4C1okAAXo8qT9
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Nevezési díj:  

• Minősítő versenyek esetén az első versenyszám 2000 Ft/páros, szinkron, vagy szóló 

lány. Minden további versenyszámban 1000 Ft/páros, szinkron, vagy szóló lány  

• Basic és Open versenyek esetén az első versenyszám 4000 Ft/páros, szinkron, vagy 

szóló lány. Minden további versenyszámban 1000 Ft/páros, szinkron, vagy szóló lány 

• Formációs versenyek esetén 2000 Ft/fő/formáció (minősítő és open kategóriában is) 

• Kűr versenyek esetén 5000 Ft/fő/kűr (minősítő és open kategóriában is) 

A Magyar Versenytánc Szövetség tagszervezetei által leadott nevezések után a versenyzők 

edzői 10%-ot visszakapnak a nevezési díjból. 

 

Belépő:  

Felnőtt jegy: 2000 Ft/fő, Diák / Nyugdíjas jegy: 1.500 Ft /fő, Asztaljegy: 4000 Ft/fő 

 

Kategóriák október 29.-én:  

a szombati napon egytánc versenyekre kerül sor szóló, szinkron és páros 

kategóriában különböző korosztályokban és tudásszinteken. Korosztályokról és 

tudásszintekről bővebben az 1. sz. mellékletből tájékozódhatnak. 

Korosztály Minősítő 

Kezdő 

Minősítő 

Középhaladó 

Minősítő 

Haladó 

Basic Open 

Risng Star 

U11 Egytánc verseny a 

következő 

táncokból: 

Angol keringő 

Tangó 

Bécsi keringő 

Slowfox 

Quickstep 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Paso Doble 

Jive 

Egytánc verseny a 

következő 

táncokból: 

Angol keringő 

Tangó 

Bécsi keringő 

Slowfox 

Quickstep 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Paso Doble 

Jive 

Egytánc verseny a 

következő 

táncokból: 

Angol keringő 

Tangó 

Bécsi keringő 

Slowfox 

Quickstep 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Paso Doble 

Jive 

Egytánc verseny a 

következő 

táncokból: 

Angol keringő 

Tangó 

Bécsi keringő 

Slowfox 

Quickstep 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Paso Doble 

Jive 

Egytánc verseny a 

következő 

táncokból: 

Angol keringő 

Tangó 

Bécsi keringő 

Slowfox 

Quickstep 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Paso Doble 

Jive 

U15 

U21 

Adult 

(O19) 

O35 

O45 

O55 

O60 

O65 
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Korosztályos átjárhatóság nem engedélyezett, tudásszintek közötti átjárhatóság a 

következő képen engedélyezett: 

• Minősítő I (kezdő) kategóriából Minősítő II (középhaladó) kategóriába 

engedélyezett az átjárás 

• Minősítő II (középhaladó) kategóriából Minősítő III. (haladó) kategóriába 

engedélyezett az átjárás 

• Basic kategóriából Open Rising Star kategóriába engedélyezett az átjárás 

 

Kategóriák október 30.-án:  

a vasárnapi napon mix versenyekre kerül sor szóló, szinkron és páros kategóriában 

különböző korosztályokban és tudásszinteken, valamint a formációs és kűr 

versenyek kategóriái is ezen a napon lesznek megrendezve. Korosztályokról és 

tudásszintekről bővebben az 1. sz. mellékletből tájékozódhatnak. 

 

Korosztály Minősítő 

Kezdő 

Minősítő 

Középhaladó 

Minősítő 

Haladó 

Basic Open 

Risng Star 

U11 Mix versenyek 2 

táncból: 

ST MIX 2 TÁNC:  

Angol keringő 

Tangó 

 

 

 

 

LA MIX 2 TÁNC: 

Cha-cha-cha 

Jive 

Mix versenyek 3 

táncból: 

ST MIX 3 TÁNC:  

Angol keringő 

Tangó 

Quickstep 

 

 

 

LA MIX 3 TÁNC: 

Cha-cha-cha 

Rumba 

Jive 

Mix versenyek 4 

táncból: 

ST MIX 4 TÁNC:  

Angol keringő 

Tangó 

Slowfox 

Quickstep 

 

 

LA MIX 4 TÁNC: 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Jive 

Mix versenyek 5 

táncból: 

ST MIX 5 TÁNC:  

Angol keringő 

Tangó 

Bécsi keringő 

Slowfox 

Quickstep 

 

LA MIX 5 TÁNC: 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Paso doble 

Jive 

Mix versenyek 5 

táncból: 

ST MIX 5 TÁNC:  

Angol keringő 

Tangó 

Bécsi keringő 

Slowfox 

Quickstep 

 

LA MIX 5 TÁNC: 

Cha-cha-cha 

Szamba 

Rumba 

Paso doble 

Jive 

U15 

U21 

Adult 

(O19) 

O35 

O45 

O55 

O60 

O65 

 

 



4 
 

Korosztályos átjárhatóság nem engedélyezett, tudásszintek közötti átjárhatóság a 

következőképpen engedélyezett: 

• Minősítő I (kezdő) kategóriából Minősítő II (középhaladó) kategóriába 

engedélyezett az átjárás 

• Minősítő II (középhaladó) kategóriából Minősítő III. (haladó) kategóriába 

engedélyezett az átjárás 

• Basic kategóriából Open Rising Star kategóriába engedélyezett az átjárás 

 

Formációs és kűr versenyek: 

Korosztály Minősítő 

 

Open 

U15 Lányformáció ST/LA 

Vegyes Formáció ST/LA 

Páros formáció ST/LA 

Szóló Kűr 

Szinkron Kűr 

Páros Kűr 

Lányformáció ST/LA 

Vegyes Formáció ST/LA 

Páros formáció ST/LA 

Szóló Kűr 

Szinkron Kűr 

Páros Kűr 

Adult 

(O19) 

O35 

 

A formációs csoport korosztályi besorolása: A csapat tagjainak maximum 25%-a (pl. 16-

ból max. 4 fő) lehet olyan versenyző, mely másik korosztályi besorolásba esik. 

Korosztályi besorolásokról bővebben lásd az 1. számú mellékletet. 

 

Bővebb információ:   +36 20 277 4958   knertse@gmail.com 

 

Várunk mindenkit szeretettel!     Kner TSE szervező csapata 

  

mailto:knertse@gmail.com
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1. számú melléklet 

 

I. KOROSZTÁLYI BESOROLÁSOK: (a születésnap dátuma számít, nem a naptári év) 

 

• U11 (11 év alattiak: a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott versenynapig 

még nem tölti be a 11. életévét. 

• U15 (15 év alattiak): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott versenynapig 

még nem tölti be a 15. életévét. 

• U21 (21 év alattiak): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott versenynapig 

még nem tölti be a 21. életévét. 

• Adult - Over 19 (19 év felettiek): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott 

versenynapon már betöltötte legalább a 19. életévét. 

• O35 (35 év felettiek): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott 

versenynapon már betöltötte legalább a 35. életévét és páros verseny esetén a páros másik tagja 

az adott versenynapon már betöltötte legalább a 30. életévét. 

• O45 (45 év felettiek): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott 

versenynapon már betöltötte legalább a 45. életévét és páros verseny esetén a páros másik tagja 

az adott versenynapon már betöltötte legalább a 40. életévét. 

• O55 (55 év felettiek): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott 

versenynapon már betöltötte legalább a 55. életévét és páros verseny esetén a páros másik tagja 

az adott versenynapon már betöltötte legalább a 50. életévét. 

• O60 (60 év felettiek): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott 

versenynapon már betöltötte legalább a 60. életévét és páros verseny esetén a páros másik tagja 

az adott versenynapon már betöltötte legalább a 55. életévét. 

• O65 (65 év felettiek): a páros/szinkron idősebb tagja vagy a szóló versenyző az adott 

versenynapon már betöltötte legalább a 65. életévét és páros verseny esetén a páros másik tagja 

az adott versenynapon már betöltötte legalább a 60. életévét. 
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II. KATEGÓRIÁK: 

 

1. Egyéni versenyek: 

1.1 szóló versenyek: férfi és női versenyzők szólóban mutatják be koreográfiájukat 

1.2 szinkron versenyek: olyan páros versenyek, ahol vagy két férfi vagy két női versenyző alkot 

egy szinkron párt 

1.3 páros versenyek: olyan versenyek, ahol a párost egy férfi és egy nő alkotja 

2. Kűr versenyek: 

2.1 szóló kűr versenyek: férfi és női versenyzők szólóban mutatják be koreográfiájukat 

2.2 szinkron kűr versenyek: olyan páros versenyek, ahol vagy két férfi vagy két női versenyző 

mutatja be koreográfiáját 

2.3 páros kűr versenyek: olyan versenyek, ahol a párost egy férfi és egy nő alkotja 

 

3. Formációs versenyek: 

3.1 lányformáció: a formációs csapat tagjai csak nők 

3.2 vegyes formáció: a formációs csapat tagjai női és férfi versenyzők, azonban számuk nem 

egyenlő 

3.3 páros formáció: a formációs csapatot azonos számú férfi és női versenyző alkotja 

 

 

III. VERSENYSZÁMOK: 

 

1. Éremszerző I.  (kezdő) versenyek: nincs fix pár (egy táncos - akár egy versenynapon belül - 

külön versenyszámokban különböző partnerekkel is versenyezhet) 

 

1.1 Egytánc versenyek: (Angol keringő, Tangó, Bécsi kerigő., Slowfox, Quickstep, Szamba, Cha-

cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive,) 

• minősítő versenyek (arany/ezüst/bronz érmet kapnak a táncosok) 

• Egyfordulós versenyek  

 

1.2 Mix versenyek (2 tánc verseny: Angol keringő, Tangó/ Cha-cha-cha, Jive) 

• Abszolút pontozás 

• Kétfordulós versenyek (elődöntő, döntő) 
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2. Éremszerző II. (középhaladó) versenyek: nincs fix pár (egy táncos - akár egy versenynapon belül 

- külön versenyszámokban különböző partnerekkel is versenyezhet) 

 

2.1 Egytánc versenyek: (Angol keringő, Tangó, Bécsi kerigő., Slowfox, Quickstep, Szamba, Cha-

cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive) 

• minősítő versenyek (arany/ezüst/bronz érmet kapnak a táncosok) 

• Egyfordulós versenyek (egyszer bejön, és a Zsűri leminősíti) 

 

2.2 Mix versenyek (3 tánc verseny: Angol keringő, Tangó, Quickstep/ Cha-cha-cha, Rumba, 

Jive) 

• Abszolút pontozás 

• Kétfordulós versenyek (elődöntő, döntő) 

 

3. Éremszerző haladó versenyek: nincs fix pár (egy táncos - akár egy versenynapon belül - külön 

versenyszámokban különböző partnerekkel is versenyezhet) 

  

3.1 Egytánc versenyek: (Angol keringő, Tangó, Bécsi kerigő., Slowfox, Quickstep, Szamba, Cha-

cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive) 

• minősítő versenyek (arany/ezüst/bronz érmet kapnak a táncosok) 

• Egyfordulós versenyek (egyszer bejön, és a Zsűri leminősíti) 

 

3.2 Mix versenyek (4 tánc verseny: Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep/ Cha-cha-cha, 

Szamba, Rumba, Jive) 

• Abszolút pontozás 

• Kétfordulós versenyek (elődöntő, döntő) 
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4. Basic versenyek 

 

4.1 Egytánc versenyek: (Angol keringő, Tangó, Bécsi kerigő., Slowfox, Quickstep, Szamba, Cha-

cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive) 

• Abszolút pontozás 

• Kétfordulós versenyek (elődöntő, döntő) 

 

4.2 Mix versenyek (5 tánc verseny: Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep/ 

Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble, Jive) 

• Abszolút pontozás 

• Kétfordulós versenyek (elődöntő, döntő) 

 

5. Open versenyek (Rising Star) 

5.1 Egytánc versenyek: (Angol k. Tangó, Bécsi k., Slowfox, Quickstep, Szamba, Cha-cha-cha, 

Rumba, Paso Doble, Jive, ) 

• Abszolút pontozás 

• Kétfordulós versenyek (elődöntő, döntő) 

 

5.2 Mix versenyek (5 tánc verseny: Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep/ 

Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble, Jive) 

• Abszolút pontozás 

• Kétfordulós versenyek (elődöntő, döntő) 

 

IV. FIGURAKATALÓGUS 

 

Bármely kategória, bármely táncában szabadon variálhatók a figurák, annyi kikötéssel, hogy a 

Minősítő és Basic osztályokban a koreográfiáknak tartalmaznia kell basic figurákat. A zsűri által 

kizárólag értékelhető táblázatát a 2. számú melléklet tartalmazza. 


